
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ARBEJDSARK 3.4.                  BREV OM BYDELSMØDRENE. 

 

Det er vigtigt, at alle relevante fagpersoner og andre aktører i 

lokalområdet får besked, når Bydelsmødrene er færdiguddannede og 

klar til at gå i gang med deres frivillige indsats.  

 

Det giver Bydelsmødrene en vigtig læring og  følelse af  at ”blive 

brugt” og blive anerkendt, hvis fagfolk begynder, at kontakte dem lige 

fra starten 

 

Neden for er et eksempel på, hvad man kan skrive i en mail eller 

endnu bedre give i hånden til dem I er ude at tale med om 

Bydelsmødrene. 

 

Vedlæg en folder om hvem Bydelsmødrene er og hvad 

Bydelsmødrene kan. Evt. folderen fra bydelsmor.dk 

 

Du kan slette denne side og blot rette dokumentet til, så det passer til 

jeres lokale informationer. 

 

  



 

 

 

 

Kære _________________________________ 

Nu er Bydelsmødrene på ____________ uddannet og klar til at 

støtte andre kvinder i området.  

Kontakt Bydelsmødrene, hvis I møder en kvinde eller en familie, 

som I mener, har brug for støtte til at klare nogle af hverdagens 

udfordringer. 

 

I kan kontakte Bydelsmødrene på følgene måder: 

Kontakt __________ Bydelsmødrenes kontaktperson: telefon / 

mail 

 

Bydelsmødrene på _______________består af ___  kvinder med 

forskellig etnisk minoritetsbaggrund. Til sammen taler de xx 

sprog ud over dansk: ___________________ 

Neden for kan I se eksempler på en fagperson og en 

privatperson, som har kontaktet  Bydelsmødrene pr. mail. De to 

mails blev præsenteret på Bydelsmødrenes gruppemøde og to 

Bydelsmødre meldte sig til at være ansvarlige for at kontakte 

kvinden. 

Mange hilsner  ________________________________ 

  

  

 

Eksempel 1 

Hej Bydelsmødre 

Hermed mail efter aftale med kvinden 

Det drejer sig om en familie, som er netop er flyttet til området.  

Familien har derfor intet nærværk her. Mor bor med to piger på 4 og 6 år og er nu gravid og skal føde 

i maj, derfor er vi kommet i graviditetsbesøg. 

Far har Post traumatisk stress og bor på krisecenter, men kommer og hjælper med pigerne. 

De har brug for hjælp til at finde rundt i området til fx til at finde ejendomskontoret, borgerservice, 

fritidstilbud til børnene og også få opbygget et nyt socialt netværk. 

Har informeret mor om Bydelsmødre og hun er meget interesseret i at komme i kontakt med jer 

Håber derfor meget dette kan lade sig gøre 

Mor hedder ------- mobil ------  Hun taler ------- 

For flere oplysninger ring endelig 

Venligst 

Sundhedsplejerske Ulla Thomsen 

 

Eksempel 2 

Hej Bydelsmødre 

Min kollega på Jobbet er fra Polen og bor her i området og hun virker meget afskåret fra det danske. 

Selvom jeg har forstået, at hun bor her permanent og hendes søn går i skole her. Hun spurgte mig i 

går, hvad jeg vidste omkring lock-outen, fordi hun bekymrer sig over hendes søns skolegang. Hun 

virker ikke til at kunne finde ud af det selv eftersom hun ikke kan dansk og ikke kender nogle 

danskere.  

Hun er rigtig sød, men har meget travlt og har ingen fritid fordi hendes chef koster rundt med hende 

hele tiden. 

Kan hun få nogle kontakter. Nogen som kan hjælpe hende med at navigere lidt bedre i det danske 

samfund fx med hvordan det går med lockouten. Eller skal hun kontakte et andet sted og i så fald 

hvor? 

Hilsen Linda Fruelund 

  

         BRUG BYDELSMØDRENE 


